Studijní cesta na vybraná lázeňská místa – ostrov Ischia
a střední Itálie
Termín: 20. 5. - 26. 5. 2012

Neděle 20. 5.:
Odjezd Plzeň-CAN, Praha-smíchovské vlakové nádraží, Třeboň, České Budějovice
Pondělí 21. 5.:
Dopoledne Řím – prohlídka bývalých lázní z r. 217, které pojaly najednou až 1600
návštěvníků, největší lázně římského světa, cca 11 ha. Jedná se o lázně Caracalla.
Vstupné v ceně zájezdu.
Řím-Neapol-trajekt-Forio – ubytování v hotelu Royal Palm**** - večeře

Úterý 22. 5.:
Snídaně formou bufetu – po snídani návštěva Poseidonových zahrad – největší
termální park ostrova. Zde je možné se koupat v 25ti bazénech s termální, minerální,
mořskou a sladkou vodou, od 15 do 40 st.C.
Prohlídka areálu s odborným výkladem a besedou na téma „Lázeňské pobyty a jejich
vliv na zdraví“.
Odpoledne je možno pokračovat v individuální prohlídce.
Večer – společná večeře. Ubytování v hotelu Royal Palm****

Středa 23. 5.:
Po snídani odjezd do lázeňského střediska Cavascura- Maroni. Zde navštívíme
lázně, kde ve starověku Římané vytesali kamenné vany, které se dodnes používají
společně se zábaly z bahna a kombinací termálních koupelí na léčbu kloubních
onemocnění.
Prohlídka lázeňského komplexu, včetně odborného výkladu a možností si
vyzkoušení některých procedur. Ve vzdálenosti 300 m od lázní je centrální pláž
Maroni, která je jako doplněk lázeňských procedur.
Večeře a ubytování v hotelu Royal Palm****

Čtvrtek 24.5.:
Po snídani odjezd se zavazadly směrem Castiglione-Casamicciola – lázeňský
komplex 10ti bazénů s různými minerálními i mořskými koupelemi. Prohlídka lázní s
výkladem.
Trajekt do Neapole, možnost alternativy – návštěva bývalého antického města
Pompeje (vstupné v ceně zájezdu), nebo prohlídka Neapole cca 4 hodiny.
V podvečer odjezd do lázeňského města Fiuggi – individuální večeře – není v ceně
zájezdu. Doporučíme příjemné hospůdky za příznivé ceny.
Ubytování v hotelu Fiuggi Therme****, nebo Silva Hotel Splendid Spa****

Pátek 25.5.:
Po snídani dopoledne prohlídka místního lázeňského komplexu ve Fiuggi s
odborným výkladem.
Po obědě odjezd zpět do ČR. Předpokládaná doba jízdy 20 hodin.

Sobota 26.5.:
Příjezd do ČR po stejné trase – návrat v dopoledních hodinách.

Ostrov Ischia – Kampánie – je vzdálen od Neapole trajektem 1 hod. (cca 30 km).
Rozloha ostrova je 46 km2 a je vulkanického původu. Jeho rozličné termální
prameny, které se využívají k léčení revmatických, kloubních, neurologických,
gynekologických a poruch látkové výměny.
Nelze také opomenout blahodárný vliv podnebí na cesty dýchací, či léčení kožních
chorob, ale i bahení zábaly – Fango.
Pozůstatky vulkanické činnosti je možno využít přímo na pláži, kde vyvěrají termální
prameny a spolu s horkým pískem tvoří tzv. fumarody.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ischia

Cena obsahuje:
4x ubytování, 4x snídani (bufet), 3x večeři, vstup do lázní Caracalla Řím, vstup
do areálu Pompeje, trajekt na ostrov, průvodce, pronájem autobusu na ostrově,
v ceně vstupy do bazénového komplexu a zahrad v rámci ubytování hotelu
Royal Palm****
Doprava na uvedené trase: luxbus **** (Setra, Scania)
Cena za služby pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 13.890,- Kč
Cena za služby pro 1 osobu v jednolůžkovém pokoji: 14.950,- Kč
Celková cena nezahrnuje:
− vstupy do Poseidonovy zahrady: 30,- EUR – celodenní
− Cava Scura – Maroni:
12,- EUR
− Castiglione:
26,- EUR
Do těchto zařízení budou vyjednány skupinové slevy a není pro nás vyloučen vstup
zdarma jako pro zástupce českého lázeňství. Není součástí oficiálního programu.
Pojištění Allianz: léčebné výlohy, zavazadla, úraz, odpovědnost za škody není v
ceně možno sjednat individuálně, vše za: 340,-- Kč/os.

Organizátor: SLM ČR, Antonín Kraus, TURISTCENTR
Kontakt: Bc. Marcel Hule, slmcr@seznam.cz, Tel.: 724081516

